Privacy en veiligheid
Je persoonlijke gegevens. Je laat ze bij ons achter, want dat
moet nu eenmaal als je wil dat we je contacteren. Maar we kunnen
ons voorstellen dat je graag op de hoogte bent waarom wij om je
persoonlijke gegevens vragen en wat wij ermee doen. Dat vertellen we
je hier graag. Heb je na het lezen hiervan nog vragen, laat het ons dan
weten via info@V1000.be.

Heel veilig
Alle gegevens die je bij ons achterlaat beveiligen we optimaal met de modernste technieken? Wie niks met jouw gegevens te maken heeft, kan er
simpelweg niet bij. Geven we jouw gegevens aan derden (je leest verder in dit document waarom en wanneer we dat doen), dan eisen we dat die
partij net zo zorgvuldig met jouw gegevens omgaat als wij en ze alleen gebruikt voor het doel waarvoor hij ze heeft gekregen. Mocht je het gevoel
hebben dat dit niet gebeurt, laat het ons dan weten via info@V1000.be

Leveranciers
Wij geven jouw gegevens aan onze leveranciers, zoals bv drukkers, fotografen, etc. Als dit nodig is voor een optimale werking van hun service. Dit
kan het afleveren zijn van een pakket naar een specifiek adres of het fotograferen op een specifieke locatie.

Nieuwsbrieven
Je kunt je aanmelden voor onze nieuwsbrief. Zo blijf je op de hoogte van onze nieuwtjes. Wil je geen nieuwsbrief van ons meer ontvangen, schrijf
je dan uit op deze pagina.

Verbetering van onze service
We zijn voortdurend bezig onze dienstverlening te verbeteren. Daarom kunnen we je gegevens gebruiken om je te vragen of je mee wilt doen aan
een vrijblijvend klant- of marktonderzoek.

Wat doen we niet met jouw gegevens?
Je gegevens verkopen aan derden, daar denken we niet aan en zullen dit dus nooit doen.

Kloppen je gegevens niet of heb je andere vragen?
Klopt er iets niet of wil je je gegevens inkijken of laten verwijderen, neem dan gerust contact op met info@V1000.be. We helpen je graag.

Cookies
Om ervoor te zorgen dat de V1000.be website goed werkt en je een fijne surfervaring beleeft, maakt V1000 bvba gebruik van cookies. Meer
informatie over cookies.
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